
Van de districten
N.O.V.A.-Noord . .. activiteiten .. .
De districtsgedachte, zoals die zijn beslag ge-
kregen heeft in de officiële uitroeping van het
district Noord van de N.O.V.A. op 24 oktober
1960, is in de drie noordelijke provincies bij-
zonder levend. Zij is voortgekomen uit de be-
hoefte aan meer onderling contact en steun,
waarbij de vorming van een districtsraad en
een districtsbestuur, administratief gezien, het
logische gevolg is geweest van een organisa-
torische noodzaak. Vooral het secretariaat voor-
ziet in een bijzondere behoefte. Dit in verband
met de (noodzakelijke) financiering der diverse
evenementen, zoals de districtsdagen, de voor-
jurering en de coördinatie tussen het N.O.V.A.-
bestuur en de noordelijke clubs.
Maar meer, dan over de organisatie, iets over



de regionale activiteiten. Het organiseren van
districtsdagen is reeds in 1959 begonnen. Gro-
ningen was de eerste gast-club. Naast de fees-
telijkheden werd vooral de nadruk gelegd op
de filmavond, waar een programma werd ge-
draaid van films geselecteerd uit de diverse
noordelijke clubs. Aan deze filmavond werd
geheel vrijwillig reeds een voorselectie voor
de N.O.V.A.-wedstrijd verbonden. Het bleef bij
een advies, sanctie werd nog niet toegepast.
Leeuwarden stelde zich voor deze districtsdag
het volgend jaar beschikbaar. Voor het eerst
werd nu de „zilveren camera" uitgereikt, een
fraaie prijs, welke beschikbaar was voor die
club, met de grootste filmische prestatie. De
Friezen hadden de eer deze prijs voor het eerst
te winnen.
Naast de tussentijdse bijeenkomsten, waarop
diverse punten inzake de N.O.V.A. werden be-
handeld en een gezamenlijk standpunt werd
bepaald, vooral wat betreft de districtsgewijze
opbouw van de N.O.V.A., werd van het
districtsbestuur uit aanbevelingen gedaan in-
zake de uitwisseling van clubprogramma's,
clubwedstrijden, propaganda-avonden, etc.
In 1961 organiseerde het kleine Veendam op
grandioze wijze de 3e districtsdag. Bijna 200
personen waren aanwezig, w.o. de pers en de
verschillende autoriteiten. Een ware reclame,
ook via radio-omroep noord, voor de N.O.V.A.
ALS GEHEEL. De pers vooral was enthousiast
over de vertoonde films en dat terwijl het nog
maar over de voorgeselecteerde ging.
In een volgende vergadering van de districts-
raad werd besloten de N.O.V.A. te verzoeken
het volgende congres door het noordelijke
district te doen organiseren. Als plaats werd
Gieten (bij Assen) en Assen (bij Gieten) aan-
gewezen.
Naast de nu verhoogde activiteit inzake de or-
ganisatie van het congres, bleef ook de
districtsdag en de (verplichte) voorjurering ge-
handhaafd. Ditmaal is het Assen dat daarvoor
zorgt en naar het programma zich laat aanzien,
zal het ook ditmaal wel weer prima verlopen.
Verdere activiteiten: Het bestuur zal zich in
de toekomst bezig houden met het oprichten
van nieuwe noordelijke clubs. De eerste daar-
voor in aanmerking komende plaats zal Emmen
zijn.
Onderhand werd een wedstrijd uitgeschreven
voor een districts-diploma, waarop een vijftal
ontwerpen binnenkwam, terwijl nog een per-
soonlijke ere-prijs voor de districts-wedstrijd tot
stand kwam.

De districtsraad bestaat uit de voorzitters en
secretarissen van de aangesloten clubs, terwijl
het districtsbestuur wordt gevormd door de
heren A. J. Hendriks - voorzitter en N.O.V.A.-
gedelegeerde, H. G. Boiten - secretaris en
H. K. Beversluis. H.


